
الجميع األحداث التي تمر بها قناة التونسية وخاصة تلك التي جاءت بعد إصدار البيان الذي أتابع  مثل 

رنا فيه كل األطراف بإجراء إداري بديهي رفضنا فيه إطالق صفة القناة األجنبية على قناة التونسية وذك  

ألن ذلك من مشموالت المكلفين مخاطبة الجهات الرسمية  خالل بإسم القناة  التحدثوهو عدم األحقية في 

مالذي كثيرا السيد معز بن غربية وال أدري حقيقة  أغضب بالتواصل في إدارة القناة ، لكن هذا األمر 

 نقابة أو جمعية كي يكون للجميع فيها رأي وقول .، فقناة التونسية هي شركة وليست أزعجه في هذا 

 بعض من قريب أو بعيد عدا  ال عالقة لي به شخصمن والتهم التي وجهت لي  هاناتوبالرغم من كل اإل

ولكن عندما  .  استفزازاتهعن  ترفٌعتتحملت ذلك و  التي تعد على أصابع اليد الواحدة، فقد اللقاءات

إستمعت لما صرح به مؤخرا السيد بن غربية وكل ما رواه من تضحيات جسيمة وتنازالت مادية في 

 .  ي العام و لعب دور الضحيةأمغالطة الرمحاولة  عن السكوت أكثر أستطعالتونسية لم سبيل قناة 

قناة التونسية في  عبارة عن المبالغ التي إستلمها منهي التي يات وحولكم سديد الرأي في تقييم حجم التض

  السنتين األخيرتين :

 : 2102سنة 

 د   110.222,156التاسعة مساء : 

 د 141.600 التاسعة مساء :

 د  495.221,930: "التمساح الكاميرا الخفية "برنامج 

 د 85.695,620برنامج اللوجيك السياسي : 

 د   832.739,706( : 2102) مداخيله لسنة   إجمالي -

 : 2102سنة 

 د  472.748,260 الزلزال":"الخفية  الكاميرابرنامج 

 د  41.519,994برنامج التاسعة سبور : 

 مقابل عقد اإلشهار نصيب السيد بن غربية د  769.500,000: برنامج التاسعة سبور 

 د  650.523,938برنامج التاسعة مساء : 

 دينارا  2.154.415,071( :  2102اإلجمالي ) -



 تسعمائةملياران و د ) 2.987.154,777يبلغ :  2102و  2102أي بإجمالي مداخيل لسنتي 

 ) سبعون مليمو سبعةو  سبع مائةودينار  خمسونو  أربعألف ومائة و ثمانونوسبعة و 

التدقيق في الحسابات بعد عملية التقارير المالية التي إطلعت عليها إلى  استناداطبعا هذه األرقام كانت 

 للقناة . ياقتنائعند 

كما أتحدى السيد معز بن غربية أن يكون تلقى أية تعليمات أو توجيهات لتغيير خطه التحري أو مسار 

 . لفريق التونسية انضماميبرامجه أو إختيار ضيوفه منذ 

نهاية ، يعلم الكثيرون أن النقاشات بين التونسية والسيد معز بن غربية تعطلت في وقت من األوقات 

رغبة وكان ذلك ، شروطه التقاعدية المجحفة القناعهم بقبول على الشركاء  الضغط الذي قمت بهلوال 

 . من جديد جمع أسرة القناة مني في

في التونسية يتوقف عليه ألنني لم أتدخل ولن أتدخل في الت وجود بن غربية من عدمه في جميع الحا

 والتعبير على حسابي .فرصة ليكون ضحية حرية اإلعالم على كل صحفي أو إعالمي ال هذا وسأفوت
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